
GEREJA DAN JEMAAT, 

DIMANA POSISI KALIAN KALA ORANG 

BANYAK TERTINDAS! 
 

 
Bersolidaritaslah terhadap korban 

penggusuran Tamansari, Bandung! 

“Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di 

bawah matahari, dan lihatlah, air mata orang-orang yang 

ditindas dan tak ada yang menghibur mereka, karena di 

fihak orang-orang yang menindas ada KEKUASAAN.” 

Pengkhotbah 4:1 



Kalian membangun gereja dengan batu-batu indah dan  

marmer, sementara tunawisma tidur di seberangnya! 

Ketika Yesus keluar dari Bait Allah, seorang murid-Nya berkata 
kepada-Nya: “Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa 
megahnya gedung-gedung itu!” Lalu Yesus berkata: “Kau lihat gedung-
gedung yang hebat ini? TIDAK SATU BATU PUN AKAN DIBIARKAN 
TERLETAK DI ATAS BATU YANG LAIN, SEMUANYA AKAN 
DIRUBUHKAN.” 

Markus 13:1-2 

Kalian menjual firman Tuhan demi kekayaan, demi  

kemakmuran kalian sendiri, sementara saudaramu 

berada dalam lingkaran kemiskinan! 

“Yesus berkata kepada murid-murid-Nya: “Aku berkata kepadamu, 
sesungguhnya SUKAR SEKALI BAGI SEORANG KAYA UNTUK 
MASUK KE DALAM KERAJAAN SORGA. Sekali lagi Aku berkata 
kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lobang jarum dari 
pada seorang kaya masuk ke dalam Kerajaan Allah.” 

Matius 19:23:24 

Kalian memalingkan wajah ke samping dari orang miskin 

dan tempat mereka tinggal, lalu berdoa memandang ke 

atas berharap Kerajaan Allah! 

“Atas pertanyaan orang-orang Farisi, apabila Kerajaan Allah akan 
datang, Yesus menjawab, kata-Nya: ‘Kerajaan Allah datang tanpa 
tanda-tanda lahiriah, juga orang tidak dapat mengatakan: Lihat, ia ada 
di sini atau ia ada di sana! SEBAB SESUNGGUHNYA KERAJAAN 
ALLAH ADA DI ANTARA KAMU.” 

 Lukas 17:20-21 

Kalian menyatakan ‘iman’ dalam ‘amin’ tetapi orang 

miskin tidak ‘aman’. Imanmu dipertaruhkan! 

“Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakekatnya 
adalah mati. Tetapi mungkin ada orang berkata: ‘Padamu ada iman 
dan padaku ada perbuatan’, aku akan menjawab dia: ‘Tunjukkanlah 
kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan 
kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku.’” 

Yakobus 2:17-18 



Apakah perbuatan yang beriman itu? Apa yang diperintah 

oleh Allah dan Yesus Kristus untuk diperbuat? 

"Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-
orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-
orang buta. DAN ENGKAU AKAN BERBAHAGIA, KARENA MEREKA 
TIDAK MEMPUNYAI APA-APA UNTUK MEMBALASNYA 
KEPADAMU. SEBAB ENGKAU AKAN MENDAPAT BALASNYA PADA 
HARI KEBANGKITAN ORANG-ORANG BENAR.” 

Lukas 14:13-14 
"Kamu tahu, bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa 
memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan pembesar-pembesar 
menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian 
di antara kamu. BARANGSIAPA INGIN MENJADI BESAR DI ANTARA 
KAMU, HENDAKLAH IA MENJADI PELAYANMU, DAN 
BARANGSIAPA INGIN MENJADI TERKEMUKA DI ANTARA KAMU, 
HENDAKLAH IA MENJADI HAMBAMU; sama seperti Anak Manusia 
datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk 
memberikan nyawa-Nya menjadi tebusan bagi banyak orang.” 

Matius 20:25-28 

Kenapa? Sudah jelaslah, bahwa tidak ada pemisahan 

antara KEMANUSIAAN dan KETUHANAN. Sebab 

keduanya adalah SATU. 

"Kasihilah Tuhan, Allahmu, dengan segenap hatimu dan dengan 
segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang 
terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama 
dengan itu, ialah: KASIHILAH SESAMAMU MANUSIA SEPERTI 
DIRIMU SENDIRI. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh 
hukum Taurat dan kitab para nabi.” 

Matius 22:37-40 
"Siapa menindas orang yang lemah, menghina Penciptanya, tetapi 
siapa yang menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan 
Dia.” 

Amsal 14:31 
 
 



Bersolidaritaslah, dalam iman, dan bantu sesama 

manusia, khususnya mereka yang tertindas! 

Telah terjadi penggusuran paksa terhadap warga kampung kota 
Tamansari di Bandung pada 12 Desember 2019. Pemerintah tidak 
memiliki dasar hukum apapun dalam melaksanakan penggusuran 
secara paksa dan mendadak tanpa pemberitahuan waktu yang jelas. 
Faktanya proses gugatan izin lingkungan oleh warga Tamansari masih 
berjalan di PTUN. Selain itu Pemerintah Kota Bandung sampai saat ini 
masih belum bisa menunjukkan bukti kepemilikan terhadap tanah warga 
Tamansari. Satpol PP juga tidak menunjukkan surat tugas dan berita 
acara pada saat pelaksanaan penggusuran kepada kuasa hukum warga 
Tamansari. Saat ini Warga RW 11 Tamansari membutuhkan tenda 
besar untuk berteduh, dapur umum dan bahan makanan untuk 
kebutuhan makan warga, juga dibutuhkan peralatan medis. Korban 
penggusuran terdiri dari 11 Kepala Keluarga, dengan 10 laki-laki dan 23 
perempuan. Mereka adalah 33 orang dewasa, dengan 7 anak bayi dan 
balita serta 11 anak 5 tahun ke atas. 
 
Donasi bisa dikirimkan melalui nomor rekening: 

BCA 7771795432 a/n Shella Karina 

Untuk info silahkan hubungi nomor:  

0877 3634 4115 atau 

Instagram: @tamansarimelawan / #tamansarimelawan 

 

JANGAN BUANG SELEBARAN INI! SERAHKAN PADA YANG LAIN, 

GANDAKAN LALU SEBARKAN 

 
“Karena ia telah menghancurkan orang miskin, dan meninggalkan 
mereka terlantar, ia merampas rumah yang tidak dibangunnya.” 

Ayub 20:19 

 

Selebaran ini dibuat oleh Afinitas Anarkis-Kristen 

Persekutuan Alfa-Omega 

Instagram: @persekutuanalfaomega 

Web: jemaatgerilyawan.noblogs.org 


